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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1291 Din data de 28.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4371/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristian 
Desideriu Debreni. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 
– 12:30. 
3. Debitor: Comserv Enache Nicolae SRL, cod de identificare fiscală: 30730635; Sediul social: localitatea Fântânele, nr. 
374 A, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1085/2012. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 
0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Comserv Enache Nicolae SRL, 
conform Sentinței civile nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
nr. 4371/108/2016, în temeiul art. 174 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raportul cu propunere de închidere a 
procedurii de faliment a debitorului Comserv Enache Nicolae SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 17 (șaptesprezece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii de faliment a debitorului Comserv Enache Nicolae SRL  

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 4371/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Cristian Desideriu Debreni 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Comserv Enache Nicolae SRL 
1. Referitor la disp. art. 145 din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4371/108/2018, 
judecătorul-sindic a admis cererea de confirmare a lichidatorului judiciar formulată de creditorul Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad și, pe cale de 
consecință confirmă pe subscrisa practician în insolvență Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator definitiv 
în procedura de faliment a debitorului Comserv Enache Nicolae SRL, selecționat prin decizia nr. 7/22.11.2016. 
2. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea unei analize detaliate a documentelor financiar-contabile aferente 
perioadei august 2014 – iunie 2018, întocmind astfel următoarele trei rapoarte: 
• Suplimentul la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Comserv Enache Nicolae SRL, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 21200/08.11.2018.  
• Raportul de analiză a activității debitoarei Comserv Enache Nicolae SRL desfășurată prin administratorul special 
Enache N. în perioada de observație și reorganizare judiciară a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
21034/06.11.2018.  
• Raportul de activitate privind măsurile și operațiunile întreprinse de administratorul special Enache N. în procedura de 
faliment a debitoarei, fără avizul lichidatorului judiciar a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
21301/06.11.2018.  
În vederea prezentării rapoartelor anterior-menționate creditorilor, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 13.11.2018, orele 13,00, la sediul acestuia din Timișoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarele puncte pe ordinea de zi: 
„(1). Prezentarea suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL. 
(2). Prezentarea raportului de analiză a activității debitoarei Comserv Enache Nicolae SRL desfășurată prin 
administratorul special Enache N. în perioada de observație și reorganizare judiciară.  
(3). Prezentarea raportului de activitate privind măsurile și operațiunile întreprinse de administratorul special Enache N. 
în procedura de faliment a debitoarei, fără avizul lichidatorului judiciar. 
(4). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului 
staturar Enache N. pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
(5). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului 
staturar Enache N. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014, având în 
vedere cele expuse la punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi. 
(6). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului Comserv Enache Nicolae SRL, conform ofertelor anexate.” 
Raportul de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generală a Creditorilor debitorului Comserv Enache Nicolae 
SRL din data de 13.11.2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21036/06.11.2018.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 13.11.2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 20873/05.11.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2018/10/Convocare-AGC-SC-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-in-data-de-13.11.2018.pdf.  
 



2 
 

Conform Procesului-verbal nr. 1518/13.11.2018, publicat în BPI nr. 21656/14.11.2018, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 13.11.2018 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de suplimentul la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL. 
2. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de raportul de analiză a activității debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL desfășurată prin 
administratorul special Enache N. în perioada de observație și reorganizare judiciară. 
3. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de raportul de activitate privind măsurile și operațiunile întreprinse de administratorul special 
Enache N. în procedura de faliment a debitoarei, fără avizul lichidatorului judiciar. 
4. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a solicitat lichidatorului judiciar să formuleze cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
administratorului statutar Enache N. pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
5. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a solicitat lichidatorului judiciar să formuleze cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
administratorului statutar Enache N. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 
85/2014. 
6. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat oferta evaluatorului ANEVAR care are cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere financiar - 
oferta de evaluare formulată de MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR prin Cojocaru M.   
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea arhivei contabile și averii debitoarei Comserv Enache Nicolae SRL, 
întocmind următoarele procese-verbale de inventariere (predare-primire): 
- Proces verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1080 din data de 17.09.2018, 
- Proces verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1133 din data de 26.09.2018, 
- Proces verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1240 din data de 05.10.2018, 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1245 din data de 05.10.2018, 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1266 din data de 08.10.2018, 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1064 din data de 09.10.2018, 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1282 din data de 10.10.2018, 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1466 din data de 01.11.2018; 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1486 din data de 05.11.2018. 
Lichidatorul judiciar, în vederea conservării patrimoniului, având în vedere faptul că în averea  debitorului  nu  există  
suficiente  lichidități, a luat măsura transportului și depozitării bunurilor mobile inventariate la punctul de lucru din 
Drobeta Turnu Severin unde acestea sunt depozitate fără costuri suplimentare și în condiții de securitate. 
4. Referitor la disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014  
În vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitoarei Comserv Enache Nicolae SRL, lichidatorul judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL a organizat o selecţie de oferte evaluatori membri ANEVAR, publicând astfel anunţul 
privind concursul de selecţie în ziarul Evenimentul zilei în data de 26.10.2018, ofertele urmând a fi depuse până la data 
de 02.11.2018, pe fax, mail sau la sediul procesual al administratorului judiciar, situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, 
nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Comserv Enache Nicolae 
SRL în vederea numirii și stabilirii remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în 
proprietatea debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, conform ofertelor anexate. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei Comserv Enache Nicolae SRL din data de 13.11.2018 a hotărât: Cu o 
majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un procent de 100,00% 
din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat oferta evaluatorului ANEVAR care are cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere financiar - oferta de 
evaluare formulată de MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR prin Cojocaru M.   
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Reprezentanții lichidatorului judiciar s-au deplasat împreună cu Cojocaru M. – expert evaluator, membru titular 
ANEVAR, în vederea efectuării inspecției bunurilor mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) din patrimoniul 
debitoarei Comserv Enache Nicolae SRL inventariate de către subscrisa. 
Raportul de evaluare a bunurilor mobile Mijloace de transport – Mijloace fixe si obiecte de inventar aflate în 
proprietatea Comserv Enache Nicolae SRL, întocmit de către expertul evaluator - membru titular ANEVAR – a fost 
depus la dosarul cauzei. Lichidatorul judiciar a publicat în BPI nr. 1906/30.01.2019 un anunț cu privire la depunerea 
raportul de evaluare bunuri mobile nr. 4 din 18.01.2019 la dosarul cauzei, conform dispozițiilor art. 155 din Legea 
85/2014 privind Procedura insolvenței.   
5. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 12.02.2019, ora 13:00, la 
sediul subscrisei din loc. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, cu ordinea de zi: 
(1). Prezentarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile - Mijloace de transport – Mijloace fixe si obiecte de inventar, 
aflate în patrimoniul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL. 
(2). Aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile - Mijloace de transport – 
Mijloace fixe si obiecte de inventar, aflate în patrimoniul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, propus de către 
lichidatorul judiciar. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 2355/04.02.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/10/Convocare-AGC-SC-
Comserv-Enache-Nicolae-SRL-in-data-de-12.02.2019.pdf.  
Conform Procesul-verbal nr. 169/12.02.2019, publicat în BPI nr. 3061/13.02.2019, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 12.02.2019 a hotărât următoarele: 
1. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de Raportul de evaluare a bunurilor mobile - Mijloace de transport – Mijloace fixe si obiecte de 
inventar, aflate în patrimoniul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL. 
2. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat Regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile - Mijloace de transport – 
Mijloace fixe si obiecte de inventar, aflate în patrimoniul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, propus de către 
lichidatorul judiciar.  
Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor din data de 12.02.2019 a aprobat regulamentul de 
valorificare pentru bunurile mobile evaluate în cadrul Raportului de evaluare nr. 4/18.01.2019, lichidatorul judiciar a 
procedat la expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică, conform regulamanentului 
aprobat. Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
13.02.2019; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament/ 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 
20.02.2019 100% 207/20.02.2019 

Belega L. D. 351,05 lei 4 la 100% 316/12.03.2019 
317/ 

12.03.2019 

2 27.02.2019 
100% 

243/27.02.2019 - 0 3 la 100% - - 

3 06.03.2019 100% 280/06.03.2019 - 0 2 la 100% - - 

4 13.03.2019 
100% 

318/13.03.2019 - 0 1 la 100% - - 

5 20.03.2019 
100% 

351/20.03.2019 - 0 0 la 100% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
22.03.2019; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş.  
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www.lajumate.ro 

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament/ 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 27.03.2019 90% 381/27.03.2019 - 0 4 la 90% - - 

2 03.04.2019 
90% 

407/03.04.2019 - 0 3 la 90% - - 

3 10.04.2019 90% 422/10.04.2019 - 0 2 la 90% - - 

4 17.04.2019 
90% 

455/17.04.2019 - 0 1 la 90% - - 

5 24.04.2019 
90% 

470/24.04.2019 - 0 0 la 90% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
03.05.2019; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament/ 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 08.05.2019 80% 511/08.05.2019 - 0 4 la 80% - - 

2 15.05.2019 
80% 

538/15.05.2019 - 0 3 la 80% - - 

3 22.05.2019 80% 566/22.05.2019 - 0 2 la 80% - - 

4 29.05.2019 
80% 

591/29.05.2019 - 0 1 la 80% - - 

5 05.06.2019 
80% 

617/05.06.2019 - 0 0 la 80% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional 

din data de 
03.05.2019; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare 

AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 13.06.2019 80% 645/13.06.2019 - 0 4 la 80% - - 

2 
20.06.2019 

80% 

675/20.06.2019 

SC Leone 
Catering SRL- 

adjudecatar 

1.561,28 
lei 

3 la 80% 676/20.06.2019 680/20.06.2019 

3 27.06.2019 80% 706/27.06.2019 Belega L. D. 742,56 lei 2 la 80% 721/01.07.2019 722/01.07.2019 

4 04.07.2019 
80% 

729/04.07.2019 - 0 1 la 80% - - 

5 11.07.2019 
80% 

741/11.07.2019 - 0 0 la 80% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
02.08.2019; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  
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Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament/ 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 09.08.2019 70% 833/09.08.2019 - 0 4 la 70% - - 

2 16.08.2019 70% 847/16.08.2019 - 0 3 la 70% - - 

3 06.09.2019 70% 879/06.09.2019 - 0 2 la 70% - - 

4 13.09.2019 70% 953/13.09.2019 - 0 1 la 70% - - 

5 20.09.2019 70% 992/20.09.2019 - 0 0 la 70% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
04.10.2019; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 11.10.2019 60% 1229/11.10.2019 - 0 4 la 60% - - 

2 18.10.2019 
60% 

1264/18.10.2019 - 0 3 la 60% - - 

3 25.10.2019 60% 1346/25.10.2019 - 0 2 la 60% - - 

4 01.11.2019 
60% 

1438A/01.11.2019 - 0 1 la 60% - - 

5 
08.11.2019 

60% 
1506/08.11.2019 

Budulan C. 
164,22 lei 

TVA 
0 la 60%  1/08.11.2019   1/08.11.2019 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
25.11.2019; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 02.12.2019 50% 1862/02.12.2019 - 0 4 la 50% - - 

2 09.12.2019 
50% 

2039/09.12.2019 - 0 3 la 50% - - 

3 16.12.2019 50% 2127/16.12.2019 - 0 2 la 50% - - 

4 02.12.2019 
50% 

2260/23.12.2019 - 0 1 la 50% - - 

5 02.12.2019 
50% 

11/06.01.2020 - 0 0 la 50% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
20.01.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 
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1 27.01.2020 40% 293/27.01.2020 - 0 4 la 40% - - 

2 03.02.2020 
40% 

344/03.02.2020 - 0 3 la 40% - - 

3 10.02.2020 40% 442/10.02.2020 - 0 2 la 40% - - 

4 17.02.2020 
40% 

557/17.02.2020 - 0 1 la 40% - - 

5 24.02.2020 
40% 

636/24.02.2020 - 0 0 la 40% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
09.03.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare 

AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 16.03.2020 

30% 

874-16.03.2020 

SC Murodel SRL, 
CUI 37280120, 

J18/263/27.03.2017, 
cu sediul social 

Municipiul Târgu 
Jiu, str. Călărași, nr. 
22, camera nr. 1, jud. 

Gorj 

0 4 la 30% 
885-

18.03.2020 
886-

18.03.2020 

2 23.03.2020 30% 934-23.03.2020 - 0 3 la 30% - - 

3 30.03.2020 30% 1028-30.03.2020 - 0 2 la 30% - - 

4 06.04.2020 30% 1083-06.04.2020 - 0 1 la 30% - - 

5 13.04.2020 30% 1129-13.04.2020 - 0 0 la 30% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 
Primăria 

Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
18.05.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data licitatiei  
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare 

AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 21.05.2020 20% 1461/21.05.2020 - 0 4 la 20% - - 

2 28.05.2020 20% 
1528/28.05.2020 - 0 3 la 20% - - 

3 04.06.2020 20% 1624/04.06.2020 - 0 2 la 20% - - 

4 11.06.2020 
20% 

1695/11.06.2020 - 0 1 la 20% - - 

5 18.06.2020 
20% 

1781/18.06.2020 - 0 0 la 20% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
30.06.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
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Nr. 
crt. 

Data licitatiei  
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare 

AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 06.07.2020 10% 2012/06.07.2020 - 0 4 la 10% - - 

2 13.07.2020 10% 2070/13.07.2020 - 0 3 la 10% - - 

3 20.07.2020 10% 2177/20.07.2020 - 0 2 la 10% - - 

4 27.07.2020 10% 2239/27.07.2020 - 0 1 la 10% - - 

5 03.08.2020 10% 2305/03.08.2020 - 0 0 la 10% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
30.06.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data licitatiei  
conform publicatiei 

de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare 

AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 24.08.2020 10% 2671/24.08.2020 - 0 4 la 10% - - 

2 31.08.2020 10% 2708/31.08.2020 - 0 3 la 10% - - 

3 07.09.2020 10% 2797/07.09.2020 - 0 2 la 10% - - 

4 14.09.2020 10% 2926/14.09.2020 - 0 1 la 10% - - 

5 21.09.2020 10% 3017/21.09.2020 - 0 0 la 10% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• la Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul Naţional din 
data de 30.09.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 05.10.2020 10% 3330/05.10.2020 - 0 4 la 10% - - 

2 12.10.2020 10% 3451/12.10.2020 - 0 3 la 10% - - 

3 
19.10.2020 10% 3538/19.10.2020 

Belega L. 
D. 

55,93 lei 2 la 10% 
3551/ 

19.10.2020 
3552 

/19.10.2020 

4 26.10.2020 10% 3680/26.10.2020 - 0 1 la 10% - - 

5 02.11.2020 10% 3778/02.11.2020 - 0 0 la 10% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• la Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul Naţional din 
data de 04.11.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
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 Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 09.11.2020 10% 3843/09.11.2020 - 0 4 la 10% - - 

2 16.11.2020 10% 3917/16.11.2020 - 0 3 la 10% - - 

3 23.11.2020 10% 4003/23.11.2020 - 0 2 la 10% - - 

4 30.11.2020 10% 4096/30.11.2020 - 0 1 la 10% - - 

5 07.12.2020 10% 4171/07.12.2020 - 0 0 la 10% - - 

 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul Naţional 
din data de 
04.11.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal 

de 
predare-
primire 

nr. 

1 14.12.2020 10% 4251/14.12.2020  - 0 4 la 10% - - 

2 21.12.2020 10% 4340/21.12.2020  - 0 3 la 10% - - 

3 28.12.2020 10% 4422/28.12.2020  - 0 2 la 10% - - 

4 04.01.2021 10% 6/04.01.2021  - 0 1 la 10% - - 

5 11.01.2021 10% 93/11.01.2021 - 0 0 la 10% - - 

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.01.2021, lichidatorul judiciar a continuat 
expunerea pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL la prețul de 5% 
din valoarea stabilită prin raportul de evaluare, astfel: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro 

• la 
Primăria 
Arad şi 

Primăria 
Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din data 
de 09.02.2021; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 15.02.2021 5% 522/15.02.2021  - 0 4 la 5% - - 

2 22.02.2021 
5% 

627/22.02.2021  - 0 3 la 5% - - 

3 01.03.2021 
5% 

692/01.03.2021  - 0 2 la 5% - - 

4 08.03.2021 
5% 

773/08.03.2021  - 0 1 la 5% - - 

5 15.03.2021 
5% 

831/15.03.2021  - 0 0 la 5% - - 

 
 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
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Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat  

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 13.04.2021 5% 1229/13.04.2021 - 0 4 la 5% - - 

2 20.04.2021 
5% 

1343/20.04.2021  - 0 3 la 5% - - 

3 27.04.2021 
5% 

1416/27.04.2021 - 0 2 la 5%   

4 04.05.2021 
5% 

1457/04.05.2021 - 0 1 la 5% - - 

5 11.05.2021 
5% 

1580/11.05.2021 - 0 0 la 5% - - 

 
Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• trimis spre afișare la 
Primăria Municipiului 
Arad şi afișat Primăria 
Comunei Fântânele; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat  

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 25.05.2021 5% 1817/25.05.2021  - 0 4 la 5% - - 

2 02.06.2021 
5% 

1885/02.06.2021  - 0 3 la 5% - - 

3 08.06.2021 
5% 

1998/08.06.2021  - 0 2 la 5%   

4 15.06.2021 
5% 

2120/15.06.2021  - 0 1 la 5% - - 

5 22.06.2021 
5% 

2217/22.06.2021 - 0 1 la 5% - - 

 
Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• trimis spre afișare la 
Primăria Municipiului 
Arad şi afișat Primăria 
Comunei Fântânele; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat  

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 01.07.2021 5% 2331/01.07.2021  - 0 4 la 5% - - 

2 08.07.2021 5% 2440/08.07.2021 - 0 3 la 5% - - 

3 15.07.2021 5% 2543/15.07.2021 - 0 2 la 5% - - 

4 22.07.2021 
5% 

2664/22.07.2021  - 0 1 la 5% - - 

5 29.07.2021 
5% 

2713/29.07.2021  - 0 0 la 5% - - 

 
Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• trimis spre afișare la 
Primăria Municipiului 

Arad şi afișat 
Primăria Comunei 

Fântânele; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat  

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 13.09.2021 5% 3408/13.09.2021  - 0 4 la 5% - - 

2 20.09.2021 5% 3591/20.09.2021  - 0 3 la 5% - - 

3 27.09.2021 5% 3715/27.09.2021  - 0 2 la 5% - - 

4 04.10.2021 5% 3850/04.10.2021  - 0 1 la 5% - - 
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5 11.10.2021 5% 4001/11.10.2021  - 0 0 la 5% - - 

Conform Actului de adjduecare nr. 3065/22.09.2020, în baza ofertei directe formulate de către Murodel SRL, CUI 
37280120, J18/263/27.03.2017, cu sediul social Municipiul Târgu Jiu, str. Călărași, nr. 22, camera nr. 1, jud. Gorj, a 
adjudecat bunul mobil Autoturism Dacia Logan Break, nr. de înmatriculare AR-02-ENK la prețul oferit de 105,00 
EURO. Plata preţului de 508,76 lei inclusiv TVA s-a făcut integral în data de 22.09.2020. 
În data de 12.10.2021 lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a depus la dosarul cauzei nr. 4371/108/2016 
Cererea nr. 4011/11.10.2021 formulată în temeiul art. 64 lit. k) și art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, prin care, 
având în vedere faptul că, bunurile mobile din averea debitorului Comserv Enache Nicolae SRL nu au fost valorificate 
într-un termen rezonabil, a solicitat în mod respectuos Onoratei Instanțe să dispună aprobarea vânzării bunurilor mobile 
rămase în patrimoniul debitorului Comserv Enache Nicolae SRL, prin licitație publică, potrivit Codului de procedură 
civilă. 
Prin Sentința civilă nr. 711 din data de 18.10.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4371/108/2016, Onorata Instanță a dispus: 
„Admite cererea lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă 
şi, pe cale de consecinţă : În temeiul art. 156, al. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă; Aprobă propunerea de vânzare întocmită de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L., 
cu sediul Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, în sensul că dispune ca vânzarea bunurilor debitorului Comerv Enache 
Nicolae S.R.L. cu sediul în Fântânele, nr. 374 A, OR.C. J 02/1085/2012, C.U.I. R 30730635, societate în faliment să se 
facă conform Codului de Procedură Civilă”. 
Lichidatorul judiciar a organizat următoarele licitații publice conform Codului de Procedură Civilă: 
- În data de 23.12.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiș. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare privind bunurile mobile rămase în averea debitorului 
nr. 5477/15.12.2021: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro 
• trimisă spre publicare în BPI conform cererii nr. 5478/15.12.2021; 
• trimisă spre afișare la ușa Tribunalului Arad: 
• afișată la avizierul Primăriei Fântânele; 
• trimisă spre publicare în ziarul de largă circulație Național din data de 16.12.2021; 
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Arad. 
Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 5476/15.12.2021, conf. art. 
759 NCPC, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 5475/15.12.2021, conf. art. 758 NCPC.  
Conform Procesului-verbal de licitație nr. 5652/23.12.2021, la termenul stabilit pentru licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun licitator. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- În data de 25.01.2022, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiș. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare privind bunurile mobile rămase în averea debitorului 
nr. 162/12.01.2022: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro 
• publicată în BPI nr. 760/14.01.2022; 
• trimisă spre afișare la ușa Tribunalului Arad: 
• afișată la avizierul Primăriei Fântânele; 
• trimisă spre publicare în ziarul de largă circulație Național din data de 17.01.2022; 
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Arad. 
Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 161/12.01.2022, conf. art. 759 
NCPC, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 160/12.01.2022, conf. art. 758 NCPC.  
Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 350/25.01.2022, încheiat în data de 25.01.2022, ora 11.00, și a 
Actului de adjudecare nr. 351/25.01.2022, persoana fizică Jianu A. V., fiind singurul ofertant înscris, respectiv a achitat 
integral prețul oferit, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL al debitorului Comserv Enache Nicolae SRL, a 
fost declarată adjudecatar al bunurilor mobile: 

Nr. 
crt. 

Denumire bunuri mobile 
Cant 

Preț de 
pornire lei/buc 

Preț de pornire lei total 
(exclusiv TVA) Mijloace fixe si Obiecte de inventar    

1 Aparat de cafea inox bremer 1 17.72 lei 17.72 lei  

2 Aparat zugravit si vopsit Flexio W990 1 2.06 lei 2.06 lei  

3 Devia suport selfie stick universal black 1 0.09 lei 0.09 lei  

4 Aspirator Lavatron 1 3.75 lei 3.75 lei  

5 TV plasma LG 1 6.75 lei 6.75 lei  

6 Casa marcat Datecs  5 0.15 lei 0.75 lei  

  Total 31,13 lei  
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Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 352/25.01.2022, bunurile mobile au fost predate adjudecatarului 
persoana fizică Jianu A. V.. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a procedat la plata cheltuielilor prevăzute de art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, datorate urmare 
valorificării bunurilor mobile rămase în averea debitorului: 

Suma Descriere Destinatar Cont bancar 

14 lei 

Impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor (cota de impozitare 
de 3% - 0 salariați) 

Bugetul de stat (Trezoreria 
Operativa Municipiul Arad) RO10TREZ0215503XXXXXXXXX 

87 lei TVA colectată 
Bugetul de stat (Trezoreria 
Operativa Municipiul Arad) RO10TREZ02120A100101XTVA 

9.17 lei 
2% din sume încasate din vânzare bunuri 
mobile, exclusiv TVA UNPIR Filiala Arad RO98BREL0002001646420100 

6. Referitor la situația litigiilor în care debitorul a fost parte 
În vederea aprobării desemnării de către lichidatorul judiciar a Cabinetului de Avocat Duțulescu L. precum și a 
onorariului cuvenit, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor având pe ordinea de zi următoarele puncte: 
(1). Prezentarea situației creanțelor de recuperat și a dosarelor ce urmează a fi promovate de către lichidatorul judiciar. 
(2). Stabilirea onorariului pentru avocatul desemnat de către lichidatorul judiciar Cabinet de Avocat Duțulescu L.. 
 Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 22601/27.11.2018 și a fost depus la dosarul 
cauzei.  
Conform Procesului-verbal nr. 1667/10.12.2018 publicat în BPI nr. 23582 din 11.12.2018, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 10.12.2018 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația creanțelor de recuperat și a dosarelor ce urmează a fi promovate de către lichidatorul 
judiciar. 
2. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat propunerea lichidatorului judiciar privind numirea și stabilirea remunerației avocatului Duțulescu 
L. așa cum a fost soliciată de acesta prin oferta depusă. 
• Dosarul nr. 4371/108/2016/a5 - art. 87 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a formulat cererea de chemare în judecată prin intermediul căreia a solicitat: în principal- 
constatarea nulităţii absolute a plăţilor în cuantum de 64.000 lei, efectuate de către SC Comserv Enache Nicolae SRL 
prin administrator special Enache N. către pârâtul de rang 2 Enache N. (aceeaşi persoană) cu încălcarea disp. art. 87 din 
Legea nr. 85/2014, înregistrată în evidenţa contabilă a debitoarei, prin operaţiunea contabilă de restituire creditare firmă 
către asociaţi – cont 4551,  în perioada august – decembrie 2017, o repunerea părţilor în situaţia anterioară efectuării 
plăţilor sus – menţionate, în sensul obligării pârâtului de rang 2  Enache N. la plata/restituirea către debitoarea SC 
Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 64.000 lei şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă fiecărei plăţi în parte 
(conform tabelului de la petitul nr. 1), calculată de la data efectuării plăţii de către pârâta de rang 1 către pârâtul de rang 
2 şi până la momentul restituirii efective a sumelor de bani, iar în subsidiar - o obligarea pârâtului Enache N. la plata 
către Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 64.000 lei reprezentând pasivul produs debitoarei falite ca urmare a 
efectuării plăţilor stipulate la petitul nr. 1 – plăţi efectuate cu încălcarea dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 85/2014.  
Totodată solicităm obligarea pârâtului Enache N. la plata către SC Comserv Enache Nicolae SRL a dobânzii legale 
penalizatoare aferentă fiecărei plăţi în parte (conform tabelului de la petitul nr. 1), calculată de la data efectuării plăţii de 
către pârâta de rang 1 către pârâtul de rang 2 şi până la momentul restituirii efective a sumelor de bani și o obligarea 
pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. La termenul din 13.08.2019 a fost 
respinsă acțiunea civilă având ca obiect anulare plăţi formulată de reclamantul practician în insolvenţă Consultant 
Insolvenţă S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Comserv Enache Nicolae S.R.L. În cauză a fost 
declarat apel de către SC Comserv Enache Nicolae SRL prin lichidator judiciar. La primul termen de judecată stabilit în 
data de 21.11.2019, la Curtea de Apel Timișoara, a fost admis apelul împotriva sentinţei civile nr. 620/13.08.2019 
pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4371/108/2016/a5, în contradictoriu cu pârâtul intimat Enache N. şi 
debitoarea intimată Societatea Comserv Enache Nicolae S.R.L. Arad, având ca obiect acţiune în anulare. Instanța a 
schimbat în tot hotărârea atacată, în sensul că a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă 
S.P.R.L. Timişoara şi a constatat nulitatea plăţilor totalizând suma de 64.000 lei, efectuate de societatea debitoare, prin 
administratorul special, către pârâtul Enache N., prin operaţiunea contabilă „restituire creditare firmă” – cont 4551, în 
perioada august-decembrie 2017. De asemenea, a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul că a obligat 
pârâtul Enache N. la restituirea către debitoarea Societatea Comserv Enache Nicolae S.R.L. Arad a sumei de 64.000 lei, 
la care se adaugă dobânda legală penalizatoare aferentă fiecărei plăţi, calculată de la data efectuării plăţii şi până la 
momentul restituirii efective.  
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a sentinței amintite în vederea recuperării creanței, constituindu-
se dosarul execuțional 224/EX/2019. 
Prin Încheierea nr. 11306 din data de 09.12.2019 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă în dosarul nr. 
19338/55/2019, s-a dispus: „Admite cererea formulată de Biroul executorului judecătoresc Brad T. Gh., [...]. 
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Încuviințează executarea silită în dosarul execuțional nr. 224/EX/2019 al Biroul executorului judecătoresc Brad T. Gh., 
la cererea creditorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, [...], prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, [...], 
împotriva debitorului Enache N., [...]. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită prin toate formele de 
executare admise de lege în vederea punerii in executare a titlului executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 
882/A/21.11.2019 pronunțată de Curtea de apel Timișoara în dosarul nr. 4371/108/2016/a5 și sentința civilă nr. 
620/13.08.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4371/108/2016/a5, pentru recuperarea creanței de 64.000 
lei, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare aferentă fiecărei plăți, calculată de la data efectuării plății și până la 
data restituirii efective, la care se vor adăuga cheltuielile de executare silită. Fără cale de atac”. 
Prin Încheierea nr. 166711 din 18.12.2019, Biroul de Cadastru și Publicitate Arad a dispus notarea urmăririi silite 
imobiliară formulata de creditorul S.C. Comserv Enache Nicolae S. R.L. din dosar de executare nr. 224/2019 al BEJ 
Brat T. Gh., asupra dreptului de proprietate al debitorului Enache N., pentru suma de 86.030,24 lei, reprezentând 
creanța si cheltuieli de executare silita, in baza art.822 Cod pr.civ. asupra A.l, Al.l, Al.2 sub C.6 din cartea funciara 
305068 UAT Fântânele.  
Menționăm faptul că, asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 305068 Fântânele, există înscrise următoarele 
drepturi reale de garanție: 
- drept de ipoteca, valoare: 50.000 EUR, în favoarea persoanei fizice Micu F., conform actului Notarial nr. 171, din 
16/04/2010 emis de BNP Batea C. S., fiind notată interdicția de înstrăinare si grevare; 
- asupra dreptului de proprietate înscris în favoarea lui Enache N., a fost notată urmărirea imobilului formulata de 
creditoarea Târguri, Oboare, Piețe S.A., din dosar executional nr. 284/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc 
Bociort C., dosar instanța nr. 13838/55/2014, pentru suma de 5785,45 lei, reprezentând creanța plus cheltuielile de 
executare pentru care se face urmărirea, in baza art. 821 Cod proc. Civila, conform Act Administrativ nr. dosar ex. nr. 
284/201, din 21/11/2014 emis de BEJ Bociort C. (hotarare judecătoreasca nr. 1979/ Dosar nr. 13838/55/2014/07-08-
2014 emis de Judecatoria Arad; 
- asupra cotei de proprietate a lui Enache N., se noteaza urmărirea imobilului formulata de creditoarea SC M. Tabac 
SRL, din dosar executional nr.75/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc Berlo C. O., dosar instanța 
nr.1430/55/2014 Judecătoria Arad, pentru suma de 13.549 lei din care suma de 10.026,00 lei reprezentând creanța 
calculata pana la data de 08.07.2015 inclusiv ,1a care se adauga dobanda zilnica calculata conform contractului si 
3.523,38 lei cheltuieli de executare pentru care se face urmărirea, in baza art. 821 Cod proc. Civila, conform Somație nr. 
dosar 75/2014, din 08/07/2015 emis de BEJ Berlo C. O. (hotarare judecătoreasca nr. Inch.793 dosar 1430/55/2014/31-
01-2015 emis de Judecătoria Arad; 
- se noteaza urmărirea silita imobiliara formulata de creditorul Secapital S.a.R.L. prin imputernicit Kruk Romania SRL 
in baza dosar exec.nr. 2300/2016 pentru întreaga datorie in cuantum de 17.285,05 lei, reprezentând valoarea 
creanței,cheltuieli de executare silita care se vor actualiza, asupra dreptului de proprietate înscris infavoarea lui Enache 
N., in baza art.822 Cod pr.civ., conform Somație nr. dosar 2300/2016, din 27/11/2017 emis de BEJ Floricescu V. F. 
(hotarare judecătoreasca Inch. 10198 Dosar 19874/55/2016/27.12.2016. (Anexa 1) 
Conform Încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silta emisă în data de 11.12.2019 de BEJ Brad T. Gh., au fost 
stabilite următoarelor cheltuieli de executare silita, in sarcina debitorului urmărit, astfel: 
- 5.845,44 lei + 19 % TVA ( 6.956,07 lei) reprezentând onorariul executorului judecătoresc, stabilit in conformitate cu 
Ordinul Ministerului Justiției nr. 2550/2006 si art.39 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești, publicata 
in M.O nr. 493/11.2011; 
- 727,29 lei + 20 % TVA ( 872,74 lei) reprezentând cheltuieli inițiale de executare silita (formare dosar execuțional, 
întocmirea încheierilor de executare silita conform art. 665,666,670 Cod proc. Civ, emiterea si comunicarea actelor de 
procedura, eliberarea proceselor-verbale, cheltuieli de transport), care se vor achita in funcție de stadiul procedurilor de 
executare silita, la momentul recuperări integrale a debitului, raportat la actele întocmite pana la acel moment; 
- dobanda legala penalizatoare aferenta fiecărei plăti calculata de la data efectuarea plătii si pana la momentul restituirii 
efective in cuantum total: 14.181,43 lei. Total de achitat: 86.030,24 lei.  
Menționăm faptul că, până în prezent, debitul datorat de către Enache N. în valoare de 86.030,24 lei la care se adaugă 
dobânda legală penalizatoare datorată până la momentul restituirii efective, nu a fost recuperat și nu există șanse de 
recuperare a acestui debit din executarea silită a dreptului de proprietate înscris în favoarea debitorului Enache N. 
asupra imobilului înscris în CF nr. 305068 Fântânele. 
Conform Procesului-verbal de constatare încheiat în data de 29.03.2022 de către BEJ Brad T. Gh. în dosarul nr. 
224/EX/2019, având in vedere demersurile întreprinse in dosar, debitorul nu deține venituri, sume urmaribile si nu 
deține bunuri mobile si imobile.  
• Dosar nr. 4371/108/2016/a4 - art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a formulat cererea de chemare în judecată prin intermediul căreia a solicitat obligarea pârâtului la 
plata către debitoarea insolventă Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 491.635,31 lei  reprezentând o parte din 
pasivul societăţii precum și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Cauza face obiectul dosarului asociat 4371/108/2016/a4 aflat pe rolul Tribunalului Arad și i s-a acordat termen în data 
de 13.05.2019 în vederea comunicării întâmpinării. În data de 14.10.2019 cauza a fost amânată pentru a se urmări 
stadiul de soluționare a dosarelor 96/108/2019 și nr. 4371/108/2016/a5 aflate pe rolul Tribunalului Arad. Următorul 
termen stabilit în cauză a fost în data de 16.03.2020, termen la care având în vedere Hotărârea nr. 6 din data de 13 
martie 2020 pronunţată de Tribunalul Arad, respectiv declararea stării de urgenţă cât și cerea de amânare formulată de 
Enache N. prin ”Hosszu, Ioniță, Gera, Pașca și asociații”- societate profesională de avocați cu răspundere limitată , 
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cauza a fost suspendată de drept în baza Decretului nr.240/2020 privind starea de urgenţă și amânată la data de 
31.07.2020.  
La termenul din 31.07.2020 acțiunea a fost admisă și în cauză s-a dispus obligarea pârâtului Enache N. să plătească 
către averea debitorului suma de 229.397,58 lei, această sumă urmând să fie folosită de către lichidator pentru 
acoperirea pasivului debitorului faţă de creditorii înscrişi în tabelul definitiv de creanţe, prin intermediul hotărârii nr. 
446.  
La data de 25.08.2020 pârâtul Enache N. a formulat apel, urmând ca lichidatorul judiciar să formuleze răspuns la 
întâmpinare.  
Prin Decizia civilă nr. 536/2020 din data de 11.11.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
4371/108/2016/a4 a fost respins apelul formulat de apelantul-pârât Enache N. în contradictoriu cu intimata-reclamantă 
Consultant Insolvenţă S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Comserv Enache Nicolae S.R.L. împotriva 
Sentinţei civile nr. 446/31.07.2020 pronunţată de Tribunalul Arad.  
Menționăm faptul că, până în prezent, debitul datorat de către Enache N. în valoare de 229.397,58 lei la care se adaugă 
dobânda legală penalizatoare datorată până la momentul restituirii efective, nu a fost recuperat și nu există șanse de 
recuperare a acestui debit din executarea silită a dreptului de proprietate înscris în favoarea debitorului Enache N. 
asupra imobilului înscris în CF nr. 305068 Fântânele. 
• Dosarul nr. 96/108/2019 - art. 1270, art. 1350, art. 1516, art. 1518 din NCC şi art. 192, art. 194 din  NCPC 
Lichidatorul judiciar a formulat acțiune în pretenții prin intermediul căreia a solicitat obligarea pârâtei la plata către SC 
Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 351.377,64 lei constând în debit restant în cuantum de 267.738,79 lei 
(reprezentând contravaloare servicii prestate, conform, Contractului de prestări servicii nr. 15 din 15.07.2015 și a 
penalităţilor de întârziere în cuantum de 83.638,85 lei calculate de la data scadenței facturilor întocmite conform 
contractului anterior menționat şi până la data introducerii acţiuni. În data de 28.06.2019 a fost admisă în parte acțiunea 
civilă având ca obiect pretenţii formulată de reclamanta Comserv Enache Nicolae SRL, societate în faliment, 
reprezentantă prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. Enklean Romvest 
S.R.L., şi, pe cale de consecinţă a fost obligată pârâta la plata următoarele sume: - 267.738,79 lei, pretenţii şi - 
83.638,85 lei, penalităţi calculate până la data de 16.01.2019 şi - în continuare penalităţi de 0,1 % pe fiecare zi de 
întârziere începând cu data de 17.01.2019 şi până la data plăţii efective calculate asupra sumei de 267.738,79 lei, cu 
precizarea că totalul penalităţilor cumulate nu va putea depăşi cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate.  
Împotriva Sentinței civile nr. 552 din 28.06.2019 a fost declarat apel de către pârâtă, stabilindu-se ca și prim termen de 
judecată în cauză data de 03.12.2019. La acest termen instanța a anulat ca netimbrat apelul declarat de apelanta pârâtă 
Enklean Romvest SRL.  
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a sentinței amintite în vederea recuperării creanței, constituindu-
se dosarul execuțional 183/EX/2019. 
Conform Încheierii de încetare a executării silite emisă în data de 11.09.2019 de către BEJ Brad T. Gh. în dosarul nr. 
183/EX/2019, avand in vedere lipsa bunuri art. 703 (1) pct.2 C.proc.civ, s-a dispus închiderea dosarului execuțional cu 
nr. 183/EX/2019.  
• Dosarul nr. 1617/108/2019 - art. 1270, art. 1350, art. 1516, art. 1518 din NCC şi art. 192, art. 194 din  NCPC 
Lichidatorul judiciar a procedat la formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței împotriva averii 
debitorei SC Enklean Romvest SRL. Împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de către 
subscrisa – creditoare Comserv Enache Nicolae SRL – debitoarea SC Enklean Romvest SRL a formulat contestație. La 
termenul din 15.10.2019 instanța a admis contestaţia formulată de debitorul SC Enklean Romvest SRL Fântânele, 
respingând astfel cererea formulată de creditorul SC Comserv Enache Nicolae SRL Fântânele – în faliment prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara pentru deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 
n.85/2014 împotriva debitorului SC Enklean Romvest SRL Fântânele. Subscrisa a formulat apel. La termenul de 
judecată stabilit în data de 11.12.2019, a fost admis apelul declarat de subscrisa, anulându-se sentinţa apelată. Cauza a 
fost trimisă la judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Arad, în vederea deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei 
SC Enklean Romvest SRL.  
La termenul de 03.03.2020 a fost admisă cererea formulată de creditorul SC Comserv Enache Nicolae SRL – în 
faliment prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL și s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență. 
Următorul termen în cauză a fost stabilit în 09.06.2020.  
Subscrisa Comserv Enache Nicolae SRL a formulat declaraţie de creanţe pe care a depus-o la dosarul cauzei până la 
termenul stabilit de instanţă, respectiv 18.04.2020, fiind înscrisă cu suma de 377.779,43 lei la poziţia nr. 4 din Tabelul 
preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei SC Enklean Romvest SRL, publicat în BPI nr. 6826 din 
29.04.2020.  
Prin Sentința civilă nr. 797 din data de 24.11.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1617/108/2019*, a fost 
admisă cererea administratorului judiciar, respectiv în temeiul art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, s-a dispus începerea procedurii falimentului debitorului Enklean 
Romvest SRL. 
La termenul de judecată din data de 16.03.2021 s-a dispus suspendarea cauzei în temeiul art. 413 alin. (1) pct. (1) Cod 
de procedură civilă până la soluţionarea dosarului nr. 1617/108/2019*/a2 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca 
obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorilor Enache N. și Enache P. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014. 
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Prin Sentința civilă nr. 896/2021 din data de 07.12.2021 pronunțată în dosarul nr. 1617/108/2019*/a2 s-a dispus: 
Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL – Filiala Timiş în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu al debitorului SC Enklean Romvest SRL – în faliment împotriva pârâţilor Enache N. şi Enache P. 
pentru atragerea răspunderii potrivit art.169 din Legea nr.85/2014. Fără cheltuieli de judecată. 
Lichidatorul judiciar al debitorului Enklean Romvest SRL a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 896/2021 din 
data de 07.12.2021 pronunțată în dosarul nr. 1617/108/2019*/a2.  
Astfel, dosarul nr. 1617/108/2019*/a2 a fost transferat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
stabilit primul termen de judecată în data de 11.04.2022.  
În cazul în care va fi admis apelul formulat de către lichidatorul judiciar al debitorului Enklean Romvest SRL împotriva 
Sentinței civile nr. 896/2021 din data de 07.12.2021, decizia civilă aferentă va fi comunicată creditorului bugetar al 
Enklean Romvest SRL, în vederea punerii în executare conform disp. art. 220 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală. 
• Dosarul nr. 1168/55/2019 - Art. 1270, art. 1350, art. 1516, art. 1518 din NCC şi art. 192, art. 194 din  NCPC 
Lichidatorul judiciar a formulat acțiune în pretenții prin intermediul căreia a solicitat obligarea pârâtei la plata către SC 
Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 20.756,63 lei constând în debit restant în cuantum de 15.167,26 lei 
(reprezentând contravaloare servicii prestate, conform Contractului de prestări servicii nr. 1 din 01.11.2017 și a 
penalităţilor de întârziere în cuantum de 5.589,37 lei calculate de la data scadenței facturilor întocmite conform 
contractului anterior menționat şi până la data introducerii acţiunii.  
La termenul din 22.05.2019 instanța de judecată a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamanta Comserv Enache Nicolae SRL prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în contradictoriu cu 
pârâta SC Media Caffe SRL având ca obiect pretenţii, şi pe cale de consecinţă a obligat pârâta la plata către reclamantă 
a următoarelor sume: - suma de 15.167,26 lei reprezentând debit principal restant - suma de 5.589,37 lei reprezentând 
penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, aferente debitului principal restant, calculate de la data 
scadenţei facturilor fiscale şi până la data introducerii acţiunii, penalităţi de întârziere care se vor calcula în continuare 
până la achitarea efectivă a debitului principal, fără a putea depăşi valoarea cuantumului la care penalităţile au fost 
calculate. Sentința civilă nr. 2313 din 22.05.2019 a fost comunicată lichidatorului judiciar în data de 21.06.2019.  
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a sentinței amintite în vederea recuperării creanței, constituindu-
se dosarul execuțional 190/EX/2019. 
Până în prezent, nu a fost recuperat debitul datorat de Media Caffe SRL. 
• Dosarul nr.  4371/108/2016/a6 - art. 45 alin. (1), 59 alin. (5), 111 alin. (1), 159 alin. (1), 161 din Legea 85/2014 
SCP Falimvest a formulat contestație împotriva Tabelului definitv consolidat actualizat de creanțe nr. 158 din 
16.01.2020, întocmit de lichidatorul judiciar al debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, depus la dosarul cauzei și 
publicat în BPI nr. 1119 din 17.01.2020. 
 Cauza face obiectul dosarului asociat nr. 4371/108/2016/a6 aflat pe rolul Tribunalului Arad. Lichidatorul judiciar a 
formulat întâmpinare și a depus-o la dosarul cauzei. La termenul din data de 02.03.2020 a fost admisă excepția de 
tardivitate a formulării contestației, excepţie invocată de către lichidatorul Consultant Insolvenţă S.P.R.L. şi, pe cale de 
consecinţă, a fost respinsă ca tardivă contestaţia la tabel formulată de contestatorul practician în insolvenţă S.C.P. 
Falimvest S.P.R.L., în contradictoriu cu debitorul SC Comserv Enache Nicolae SRL în faliment, reprezentat prin 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L.  
De asemenea, prin intermediul Hotărârii nr. 124 din 02.03.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul asociat nr. 
4371/108/2016/a6 s-a dispus și obligarea contestatorului practician în insolvență S.C.P. Falimvest SPRL să plătească 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L. suma de 1.149,97 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.  
Împotriva Hotărârii nr. 124 din 02.03.2020 a fost declarat apel de către Falimvest SPRL, stabilindu-se termen în data de 
11.11.2020 în vederea timbrării cererii de apel.  
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a sentinței amintite în vederea recuperării creanței, constituindu-
se dosarul execuțional 48/EX/2020. 
Prin Decizia civilă nr. 535/2020 din data de 11.11.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
4371/108/2016/a6, a fost respins apelul formulat de apelantul Falimvest S.P.R.L. în contradictoriu cu intimata SC 
Comserv Enache Nicolae SRL, în faliment, reprezentată prin lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L., 
împotriva sentinţei civile nr. 124/02.03.2020, pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr. 4371/108/2016/a6. 
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a sentinței amintite în vederea recuperării creanței, constituindu-
se dosarul execuțional 48/EX/2020. 
În data de 23.06.2020 în contul unic de insolvență al debitorului a fost virată suma de 1.149,97 lei recuperată de la 
contestatorul Falimvest SPRL, reprezentând cheltuieli de judecată avansate de lichidatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
7. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
De la termen de judecată din data de 31.01.2022, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Comserv Enache Nicolae SRL, nr. 328/21.01.2022 pentru termenul de 
judecată din data de 31.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1403/26.01.2022 (extras BPI depus la 
dosar) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-termen-fond-31.01.2022.pdf; 
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- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Comserv Enache Nicolae SRL, nr. 669/15.02.2022 pentru termenul 
lunar din data de 17.02.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2992/17.02.2022 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-
Comserv-Enache-Nicolae-SRL-termen-lunar-17.02.2022.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Comserv Enache Nicolae SRL, nr. 1126/17.03.2022 pentru termenul 
lunar din data de 17.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 4830/17.03.2022.   
8. Referitor la disp. art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judicar a întocmit Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind 
debitorul Comserv Enache Nicolae SRL nr. 1339/05.05.2020, ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
7031/06.05.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/05/Raport-asupra-fondurilor-SC-Comserv-Enache-Nicolae -SRL-.pdf. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
9. Referitor cheltuielile de procedură 
Disponibilitățile bănești virate în contul unic de insolvență al debitorului au fost utilizate pentru plata următoarelor 
cheltuieli de procedură: 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (calculare 2% conform disp. art. 119 alin. (4) din 
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 29.09.2007, republicat) 226.38 lei 
Onorariu avocat (redactare, asistență juridică și reprezentare) Cabinet avocat Duțulescu L. în dosarul nr. 96/108/2019 
(conform facturii fiscale LD nr. 25/31.07.2019, achtată parțial în data de 31.07.2019 - conform Hotărârii AGC 
1667/10.12.2018) 3,500.00 lei 

Cheltuieli publicare anunțuri în ziar 946.59 lei 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (achitat în data de prin OP nr. 11/27.04.2020) 312.75 lei 
Onorariu evaluator SC MLM Consulting SRL - evaluare bunuri mobile (conform factură fiscală seria MLM nr. 
4/21.01.2019, achitată în data de 07.10.2019) 1,600.00 lei 
Cheltuieli servicii arhivare documente financiar-contabile (conform facturii fiscale seria SCR nr. 1113 din 11.03.2021 emisă 
de Sicar Archiserv SRL) 2,058.93 lei 

Cheltuilei birotică (conform facturii fiscale nr. 2106/06.10.2020; nr. 2089/05.08.2020; nr. 2074/10.06.2020 emise de Activ 
Birotic Center SRL) 579.00 lei 

Comisioane bancare 20.50 lei 

Sume restituite lichidatorului judiciar - sume avansate pentru plata cheltuielilor de procedură 2,601.79 lei 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cota de impozitare de 3% - 0 salariați) 14.00 lei 

TVA colectată 87.00 lei 

2% din sume încasate din vânzare bunuri mobile, exclusiv TVA 9.17 lei 

Onorariu parțial lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 947.19 lei 

Total cheltuieli de procedură achitate 12,903.30 lei 

 
Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 Olimpiq Media SRL PBL 6699 26.10.2018 67.31 lei publicare anunț în ziarul Evenimentul zilei 
2 Olimpiq Media SRL PBL 7278 16.11.2018 29.32 lei publicare anunț în ziarul Evenimentul zilei 
3 Olimpiq Media SRL PBL 9187 13.02.2020 64.97 lei publicare anunț în ziarul Evenimentul zilei 
4 Olimpiq Media SRL PBL 10069 22.03.2019 64.31 lei publicare anunț în ziarul Evenimentul zilei 
5 Olimpiq Media SRL PBL 10926 03.05.2019 64.31 lei publicare anunț în ziarul Evenimentul zilei 
6 Olimpiq Media SRL PBL 11829 12.06.2019 64.31 lei publicare anunț în ziarul Evenimentul zilei 
7 Olimpiq Media SRL PBL 12781 02.08.2019 64.31 lei publicare anunț în ziarul Evenimentul zilei 

8 
Olimpiq Media SRL PBL 14013 04.10.2019 64.31 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Evenimentul zilei 

9 
Olimpiq Media SRL PBL 15231 25.11.2019 64.31 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Evenimentul zilei 

10 
Olimpiq Media SRL PBL 16360 20.01.2020 59.71 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Național 

11 
Olimpiq Media SRL PBL 17434 09.03.2020 60.02 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Național 

12 
Olimpiq Media SRL PBL 18998 30.06.2020 59.10 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Național 

13 
Olimpiq Media SRL PBL 20047 18.08.2020 58.79 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Național 

14 
Olimpiq Media SRL PBL 21570 04.11.2020 58.17 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Național 

15 
Olimpiq Media SRL PBL 23373 09.02.2021 33.42 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Național 

16 
Olimpiq Media SRL PBL 29145 16.12.2021 34.96 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Național 

17 
Olimpiq Media SRL PBL 29546 17.01.2022 34.96 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul 
Național 

 Total cheltuieli de publicare anunțuri ziar 946.59 lei   
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Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului Data document 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 
C.N. Poşta Română S.A. DIV00044419 10.09.2018 7.30 lei 

transmitere notificare administrator / asociat 
debitoare 

2 C.N. Poşta Română S.A. DIV00044420 10.09.2018 7.30 lei transmitere notificare debitoare 
3 C.N. Poşta Română S.A. DIV00045288 14.09.2018 6.30 lei transmitere notificare SCP Falimvest SPRL 
4 C.N. Poşta Română S.A. DIV00045757 18.09.2018 7.80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 
5 SC Nis Petrol SRL 326067 26.09.2018 270.03 lei Alimentare combustibil 
6 C.N. Poşta Română S.A. DIV00052541 25.10.2018 22.40 lei Transmitere somatii plata 
7 C.N. Poşta Română S.A. DIV00052558 25.10.2018 7.52 lei Transmitere notificare catre asociat unic 
8 ONRC RC18 D0145240 26.10.2018 20.00 lei Furnizare informatii 

9 
C.N. Poşta Română S.A. 

CONTM010 
0007708 

18.09.2018 3.00 lei 
Transmitere notificare catre Libra Internet 

Bank 

10 
C.N. Poşta Română S.A. 

CONTM010 
0007707 

18.09.2018 3.00 lei 
Transmitere notificare catre Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Arad 
11 C.N. Poşta Română S.A. DIV00056168 14.11.2018 12.80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 
12 C.N. Poşta Română S.A. DIV00056493 16.11.2018 12.00 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

13 
C.N. Poşta Română S.A. DIV00056964 19.11.2018 7.80 lei 

transmitere documente Casa de Asigurari de 
Sanatate Arad 

14 Socar Petroleum S.A. 0039-00515 21.11.2018 150.02 lei Alimentare combustibil 
15 C.N. Poşta Română S.A. DIV00061402 11.12.2018 7.80 lei transmitere documente la Tribunalul Arad 
16 C.N. Poşta Română S.A. DIV00062285 14.12.2018 9.40 lei transmitere documente la Tribunalul Arad 
17 C.N. Poşta Română S.A. DIV00002372 16.01.2019 12.00 lei transmitere documente la Tribunalul Arad 
18 C.N. Poşta Română S.A. DIV0002849 18.01.2019 9.40 lei transmitere documente la Judecătoria Arad 
19 C.N. Poşta Română S.A. DIV0004887 30.01.2019 7.30 lei Transmitere adeverinte la fost angajat 
20 Tossit SRL 5 06.02.2019 1.00 lei Servicii copiere 
21 C.N. Poşta Română S.A. DIV00006322 07.02.2019 12.80 lei Transmitere documente Tribunalul Arad 
22 OMV Petrom Marketing SRL 170 18.02.2019 125.03 lei Alimentare combustibil 

23 OMV Petrom Marketing SRL 344 05.06.2019 185.03 lei cheltuieli deplasare - alimentare combustibil  

24 
C.N. Poşta Română S.A. DIV00008912 20.02.2019 6.30 lei 

Transmitere documente la Judecatoria 
Cornetu 

25 
C.N. Poşta Română S.A. DIV00009487 22.02.2019 9.40 lei 

Transmitere documente la administratorul 
special Enache N. 

26 C.N. Poşta Română S.A. DIV00013779 15.03.2019 12.80 lei Transmitere documente la Tribunalul Arad 

27 
C.N. Poşta Română S.A. DIV00015809 27.03.2019 7.30 lei 

Transmitere documente la Judecatoria 
Cornetu 

28 C.N. Poşta Română S.A. DIV00001953 12.04.2019 12.00 lei Transmitere documente la Tribunalul Arad 
29 C.N. Poşta Română S.A. DIV000028733 10.06.2019 12.80 lei Transmitere documente Tribunalul Arad 

30 
C.N. Poşta Română S.A. DIV000029042 12.06.2019 6.30 lei 

Transmitere documente Cabinet medical 
ORL Serban Ion 

31 
C.N. Poşta Română S.A. DIV000029043 12.06.2019 6.30 lei 

Transmitere documente Cabinet medical 
ORL Serban Ion 

32 C.N. Poşta Română S.A. DIV00035421 22.97.2019 12.00 lei Transmitere documente la Tribunalul Arad 

33 
C.N. Poşta Română S.A. DIV00038855 09.08.2019 7.30 lei Transmitere documente la Judecătoria Arad 

34 C.N. Poşta Română S.A. DIV00038852 09.08.2019 7.30 lei Transmitere documente la Tribunalul Arad 

35 
C.N. Poşta Română S.A. MAN00018577 09.08.2019 10.00 lei 

Taxa timbru judiciar depusă la dosarul nr. 
1168/55/2019 

36 C.N. Poşta Română S.A. MAN00018576 09.08.2019 10.00 lei Taxa timbru judiciar dosar 96/108/2019 

37 C.N. Poşta Română S.A. MAN00019941 28.08.2019 25.00 lei Taxa timbru judiciar dosar 

38 ONRC D0151293 10.09.2019 20.00 lei Furnizare informații 

39 
C.N. Poşta Română S.A. MAN00022918 13.09.2019 25.00 lei 

Taxa timbru judiciar depusă la dosar nr. 
1168/55/2019 

40 ONRC D0163568 27.09.2019 20.00 lei Furnizare informații 

41 
C.N. Poşta Română S.A. MAN00029445 28.11.2019 25.00 lei 

Taxa timbru judiciar depusă la dosarul nr.  
4371/108/2016/a5 

42 
ANCPI Arad AR 516748 12.12.2019 25.00 lei 

contravaloarea cererii nr. 141262 din data 
de 12.12.2019 

43 Lukoil România SRL 70 12.12.2019 100.04 lei cheltuieli deplasare - alimentare combustibil  
44 C.N. Poşta Română S.A. DIV00003871 25.03.2020 10.70 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

45 
C.N. Poşta Română S.A. DIV00003694 15.04.2020 10.70 lei 

depunere plângere penală la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Arad 

46 C.N. Poşta Română S.A. DIV00004560 27.04.2020 7.10 lei comunicare acte către AJFP Arad 
47 C.N. Poşta Română S.A. DIV00005707 26.05.2020 10.70 lei transmitere raspuns adresa IPJ ARD 
48 C.N. Poşta Română S.A. DIV00005708 26.05.2020 15.60 lei transmitere documente Tribunalul Arad 
49 OMV Petrom Marketing SRL 564 25.06.2020 100.05 lei Alimentare combustibil 
50 OMV Petrom Marketing SRL 189 14.07.2020 260.00 lei Alimentare combustibil 
51 Socar Petroleum SA 0660-00823 31.07.2020 129.04 lei Alimentare combustibil 
52 C.N. Poşta Română S.A. DIV00008479 14.09.2020 10.70 lei transmitere documente Tribunalul Arad 
53 C.N. Poşta Română S.A. DIV00008908 25.09.2020 7.10 lei transmitere documente Tribunalul Arad 
54 C.N. Poşta Română S.A. 4032423 12.10.2020 10.70 lei transmitere documente Tribunalul Arad 
55 SC Lukoil Romania SRL 32 12.10.2020 250.08 lei Alimentare combustibil 
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56 
C.N. Poşta Română S.A. DIV00009660 14.10.2020 7.80 lei 

transmitere adresa Direcția de Taxe și 
Impozite Arad 

57 
OMV Petrom Marketing SRL 102 16.10.2020 203.58 lei 

Alimentare combustibil - deplasare Turnu 
Severin 

58 Rompetrol Downstream SRL 162 20.04.2021 301.07 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de 

procedură 2,601.79 lei  
10.  Referitor la situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Situația onorariilor datorate de debitorul Comserv Enache Nicolae SRL se prezintă astfel: 
- Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolventa SPRL - aprobat conform Sentinței civile nr. 574/03.09.2018 în 
valoare de 500 lei + TVA lunar + 2% din sumele recuperate.  
Astfel, onorariul fix al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 03.09.2018 – 31.03.2022, 
este de 25.585,00 lei (TVA inclus) și onorariul variabil în valoare de 294,51 lei (TVA inclus), conform Raportului 
asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul Comserv Enache Nicolae SRL nr. 
1339/05.05.2020. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, a fost achitat doar onorariul lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL în valoare de 947,19 lei inclusiv TVA. 
- Onorariul Cabinet avocat Duțulescu L. aprobat conform hotărârii Adunării creditorilor consemnată în procesul-verbal 
nr. 1667/10.12.2018 este de 11.178 lei, din care a fost achitată suma de 3.500 lei. 
11. Solicitări adresate judecătorului-sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare Comserv Enache Nicolae SRL nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate 
și nu există fonduri pentru acoperirea cheltuielilor administrative de procedură,  în conformitate cu prevederile art. 174 
din Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii de faliment a 
debitorului Comserv Enache Nicolae SRL și descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice 
îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 


